16

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
16

นางสุรีพร ทองพูล
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
ตําแหนงเลขที่ 66-2-00-1101-002
16

16

16

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ
16

16

รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทองถิ่น
บริหารงานทองถิ่น/ตน
ทุกสํานัก/กอง

16

ปลัดเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
บริหารงานทองถิ่น/กลาง

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
บริ ห ารงานในฐานะปลั ดองค กรปกครองสว นทองถิ่น ขนาดเล็กหรือรองปลัดองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่ มีลักษณะงานบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและดานกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนบริหาร
จัดการอํานวยการสั่งราชการมอบหมายกํากับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจแกปญหาการบริหารงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ที่ มีห น า ที่ ความรับ ผิ ดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงโดยควบคุ ม
หนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก. ดานการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร
ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ชุ ม ชนและ
วัฒนธรรม ทั้งทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2 รวมวางแผนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขอบัญญัติตางๆเพื่อเปนการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 บริหารจัดการให เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน
การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงานเพื่อใหเกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงานการปรับกลไกวิธีบริหารงานการกําหนด
แนวทางการจัดสรรและการใช ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ ไดรับ
มอบหมายตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑมาตรการมาตรฐานในเรื่องตางๆ
ในที่รับผิดชอบเพื่อใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น
5 ติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน ใหเปนไปตามทิศทางแนวนโยบายกลยุทธแผนงาน
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
6 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนและนํานโยบายของผู บริหารไป
ปฏิบัติ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
8 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการตางๆใหกับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ข. ดานการบริหารงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ
แกปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการ บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดไว
2 ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิ ธี การปฏิ บั ติ ในเรื่ องต าง ๆ เพื่ อการปฏิ บั ติ ราชการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ทันตอการเปลี่ยนแปล และสนองตอบตอความตองการของประชาชน
3 ช วยกํ ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ มการปฏิ บั ติ งาน ที่ ได รั บมอบจากส วนกลาง ส วน
ภูมิภาค เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
4 ชวยเสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น เพื่ อผลสั มฤทธิ์ ภารกิ จขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่น ที่สอดคลองกับสภาวการณของประเทศและความตองการของประชาชน
เปนสําคัญ
5 ชวยกํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
กําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6 ชวยกํากับ ดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎหมาย การอํานวยความ
เป น ธรรมให กั บ ประชาชน ตรวจสอบเรื่ องร อ งเรี ย นขอความเป น ธรรม เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน
7 ชวยรวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง
8 ชวยใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหาร สภาและสวนราชการเพื่อกําหนด
กรอบการบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
9 ชวยประสานงานกับองคกรภาครัฐเอกชนประชาสังคมในระดับผูนําที่ เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ปกครองบังคับบัญชากํากับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตาม
หลักคุณธรรม
2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย
3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางไดอยางเปนธรรม
4 กํากับดูแลอํานวยการสงเสริมและเผยแพร งานวิชาการที่ เกี่ยวของในรูปแบบ
ตางๆเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การทํางานใหบริการประชาชนภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวย
ความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
5 ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ในประเด็นที่มีความซับซอนและ
ละเอียดออนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ง.ดานการบริหารงบประมาณ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ชวยวางแผนติดตามควบคุมและตรวจสอบการใช งบประมาณและทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิ ภาพและ
ความคุมคาบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2 ชวยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณให
เกิดประสิทธิภาพและความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
3 รวมวางแผนการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนา

ตัวชี้วัด

สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
สวนที่ 5 ความรูทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
9. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
10.ความรูเรื่องการจัดการความรู
11.ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
12.ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
13.ความรูเรื่องการสื่อสารสาธารณะ
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1. ทักษะการบริหารขอมูล
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ

ระดับที่ตองการ
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ระดับที่ตองการ
1
1
2
2

ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1. ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอ และถายทอดความรู
2. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับที่ตองการ
1
1
2

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประกอบดวย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุงผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4.การบริการเปนเลิศ
5.การทํางานเปนทีม

ระดับ2
ระดับ2
ระดับ2
ระดับ2
ระดับ2

สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
1.การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.ความสามารถในการเปนผูนํา
3.ความสามารถในการพัฒนาคน
4.การคิดเชิงกลยุทธ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

สมรรถนะประจําสายงาน
1.การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
2.การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ
3.สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

สวนที่ 6 การลงนาม
ชือ่ ผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

